Zaujala Vás tato nabídka?

Andrea Elsnicová
+420 777 098 829

elsnicova@happyhouserentals.com

ID: 34210

3+kk, Praha 7, Holešovice, ulice:
Dobrovského

26 000 Kč /měsíc
Městská část

Praha 7 Holešovice

Typ nabídky

Pronájem

Ulice

Dobrovského

Typ nemovitosti

byt

Dispozice

3+kk

Vlastnictví

Osobní

Plocha

76 m2

Struktura budovy

Cihla

Patro

1. patro

Parkování

Není

Počet ložnic

2

Sklep

ano

Počet místností

2

PENB - Třída

Výtah

ano

Elektřina

220 V

Zařízeno

Nezařízeno

Plyn

Zaveden

Poplatky

+ popl. 1800,- + energie, kauce 2 nájemné

Bytové jádro

Zděné

K dispozici

ihned

Vytápění

Lokální plynové

Terasa

ne

Využití

Nekomerční

Balkón

ano

Vybavení

Kuchyňská linka, Lednice, Sporák

Internet

Kabel

Nezařízený byt 3kk po kompletní rekonstrukci o rozloze 80 m2 s balkonem 3,5 m2 směřovaným do prostorného
dvora se zelení a sklepem. Byt je vybaven novou kuchyňskou linkou a nachází se v domě s výtahem postaveném
v roce 1980, po kompletní rekonstrukci. Byt se nabízí nezařízený nábytkem, za poplatek lze byt zařídit
nábytkem. Vysoké stropy, prostorná okna, nová koupelna i WC, parkety a vstupní videotelefon z důvodu
bezpečnosti. Zahrada k dispozici. Nachází se v tiché, jednosměrné ulici nedaleko parku Letná, nebo parku
Stromovka opačným směrem. V okolí je dostatek obchodů s potravinami, restaurací, kaváren, ale najdete zde i
prádelnu, obchody s oblečením, nebo uvítáte možnost kurzů Kung Fu, návštěvy divadla, kina to vše pár minut
pěšky od domu. Možnost získání parkovací karty. Výborné spojení zajistí tramvaje nebo metro C Vltavska, metro
B Náměstí Republiky či metro A Hradčanská - 4 zastávky tramvají. Do centra lze dojít pěšky do 20 minut. V domě
jsou i byty na prodej a nebytový prostor k pronájmu. Poplatky se hradí zvlášť, kauce se rovná dvoum měsíčním
nájmům. PENB není k dispozici, proto je uvedena třída G.
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